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ACTA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

 

Sessió de 22 de juliol de 2020 

 

 

 

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 

Consistorial de la casa de la ciutat de Barcelona, el 22 de juliol de 2020, s’hi reuneix la 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, sota la presidència de l’Im. Sr. Regidor Jordi 

Castellana Gamisans. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Montserrat Ballarín Espuña, 

Jordi Martí Grau, Francesc Xavier Marcé Carol, Montserrat Benedí i Altés, Ferran Mascarell i 

Canalda, Josep Bou i Vila, i Eva Parera Escrichs, assistits per l’assessora jurídica, la Sra. 

Míriam Cabruja i Escobedo, que actua per delegació del secretari general i que certifica. 

 

Excusen la seva absència els Ims. Srs. i les Imes. Sres.: Jaume Collboni Cuadrado, Marc Serra 

Solé, Jordi Rabassa Massons, Joan Subirats Humet, Ernest Maragall i Mira, Miquel Puig i 

Raposo, Elsa Artadi Vila i María Luz Guilarte Sánchez. 

 

El regidor Im. Sr. Francisco Sierra López intervé en substitució de la regidora Ima. Sra. María 

Luz Guilarte Sánchez i també hi són presents el Sr. Jordi Ayala i Roqueta, gerent de 

pressupostos i hisenda, i el Sr. Antonio Muñoz Juncosa, interventor general.  

 

La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article 46.3 de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, segons redacció donada pel 

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries 

en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. 

 

La secretària constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a la sessió 

mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala virtual i acredita la 

seva identitat, així com l’existència de quòrum legal. La sessió no és pública. 

 

El president obre la sessió a les 13.09 hores amb l’ordre del dia següent: 

  

INFORMAR el compte general de l’exercici 2019 corresponent a l’Ajuntament, els organismes 

autònoms municipals, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils de capital 

íntegrament municipal. 

 

El Sr. CASTELLANA dona inici a la primera reunió de la comissió especial en relació amb els 

comptes generals de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2019. Assenyala que l’objecte de 

la reunió, tal com preveu la legislació, és informar el compte general de l’exercici 2019 

corresponent a l’Ajuntament, els organismes autònoms municipals, les entitats públiques 

empresarials i les societats mercantils de capital íntegrament municipal. 

Recorda que, també segons el que preveu la legislació, la sessió és tancada, i indica que el que 

han de fer és adoptar un acord per informar favorablement o desfavorablement el compte 

general de la corporació abans que s’exposi al públic. Manifesta, per tant, que no es podrà fer 

reserva de vot, sinó que el vot haurà de ser favorable, desfavorable o d’abstenció.  

D’altra banda, explica que el director de Comptabilitat ha fet arribar el calendari a tots els grups 

i creu que tothom té clar com funciona el procediment. 

Finalment, constata que, a conseqüència de la situació de pandèmia que estan vivint, el 
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calendari està desfasat respecte del que hauria de ser l’habitual, i tot seguit cedeix la paraula al 

Sr. Jordi Martí perquè faci la presentació. 

 

El Sr. MARTÍ explica que la comissió especial de comptes és l’encarregada d’examinar i 

informar el compte general com a pas previ a l’aprovació en el Plenari, i assenyala que està 

constituïda pels mateixos membres de la Comissió d’Economia i Hisenda. A més, indica que és 

una sessió a porta tancada.  

A continuació, constata que, a causa de la COVID-19, s’han modificat els terminis 

reglamentaris per a la revisió del compte general, que s’han endarrerit aproximadament un mes. 

A més, assenyala que les mesures de seguretat contra l’epidèmia han provocat la supressió de 

sales de consulta per a la revisió de documentació addicional en suport paper i la reducció de 

lliurament de documentació en aquest suport i que, com a conseqüència d’això, s’han establert 

una sèrie d’actuacions en relació a les peticions dels grups, com ara que la documentació que 

no es trobés dins el sistema, se n’ha demanat la digitalització a l’òrgan responsable per evitar-

ne la distribució en paper.  

D’altra banda, explica que el dia 25 es va iniciar el procediment de revisió del compte general 

del 2019. Exposa que des del Departament de Comptabilitat han mantingut contactes amb els 

responsables dels grups municipals per explicar-los el procediment de revisió, lliurar la 

documentació i aclarir totes les qüestions que havien demanat. Afegeix que la documentació 

facilitada és el compte general de l’Ajuntament i totes les entitats a les quals és d’aplicació la 

normativa, i puntualitza que les relacions de contractes, subvencions i tercers, així com la 

documentació addicional, s’han facilitat amb fitxers informàtics.  

Tot seguit, assenyala que la sessió, un cop finalitzat el termini per demanar la documentació 

addicional, és el pas previ per a l’exposició pública del compte durant 15 dies, període durant el 

qual els grups podran continuar analitzant la documentació. Indica que l’exposició pública 

s’iniciarà el dilluns 31 d’agost.  

A continuació, especifica la documentació que han demanat els diferents grups. Així, assenyala 

que el Grup Municipal d’ERC ha formulat 5 preguntes i ha demanat 44 contractes i 28 

expedients de subvenció; el Grup Municipal de JxCat els ha fet arribar 47 preguntes; el Grup de 

Cs ha formulat 10 preguntes i ha demanat 63 contractes i 76 expedients de subvenció, i el Grup 

Municipal del PP ha demanat 42 contractes i 48 expedients de subvenció.  

Pel que fa a les entitats dependents, informa que s’han facilitat els comptes generals dels 

organismes autònoms i dels consorcis dependents de l’Ajuntament, així com els comptes anuals 

de les entitats públiques empresarials, les societats participades majoritàriament per 

l’Ajuntament, les fundacions, les associacions dependents i Barcelona Regional. A continuació, 

especifica les peticions relacionades amb aquestes 46 entitats: el Grup Municipal d’ERC ha fet 

10 preguntes i ha dut a terme 4 visites in situ; el Grup Municipal de JxCat ha formulat 11 

preguntes i ha efectuat 10 visites; el Grup de Cs ha presentat 11 preguntes i ha realitzat 13 

visites, i el Grup Municipal del PP ha dut a terme 2 visites.  

Finalment, assenyala que, com que el termini per demanar la informació va finalitzar el 15 de 

juliol i les peticions s’han fet efectives els darrers dies, encara resta documentació per lliurar. 

En aquest sentit, indica que s’entregarà dins dels terminis establerts, abans que finalitzi el 

termini d’exposició pública del compte general.  

 

El Sr. CASTELLANA dona les gràcies a tot l’equip tècnic de la Direcció de Comptabilitat i la 

Direcció d’Empresa i Consorcis, que els facilita molt la feina i representa un gran ajut per 

poder dur a terme la seva tasca com a grup de l’oposició. Els felicita per la feina feta i els 

agraeix el suport. D’altra banda, també vol fer un agraïment especial al Sr. Toni Vidal i a la 
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resta de l’equip del grup municipal, que durant les darreres setmanes han dut a terme una feina 

increïble i molt intensa.  

Respecte a tota la documentació que han sol·licitat, comenta que en el marc de l’Ajuntament de 

Barcelona moltes polítiques s’executen a través dels organismes, ens o entitats dependents i, 

per tant, considera que és interessant fer l’anàlisi des de tots aquests punts de vista, no només 

estrictament de l’Ajuntament.  

Tot seguit, i més enllà de qüestions concretes que ja expressaran a les al·legacions i els 

comentaris al compte general, manifesta la seva preocupació per la situació actual i per 

l’impacte que tindrà en les finances de l’Ajuntament, que fins ara ha gaudit, amb alguns 

matisos, d’una salut financera potent. En aquest sentit, es pregunta quin impacte tindrà també la 

manca de decisions del Govern de l’Estat, que afegeix incertesa en aquest àmbit.  

Finalment, expressa l’abstenció del seu grup per tal de permetre que el procediment segueixi 

endavant, ja que encara estan treballant-hi i tenen molta feina per fer, i perquè se’n pugui dur a 

terme una anàlisi més exhaustiva per part de la Sindicatura de Comptes.  

 

El Sr. MASCARELL expressa també l’abstenció del seu grup per tal de permetre que el 

procediment segueixi endavant. Reconeix que han demanat un volum notable d’informació i 

assegura que no tenen cap queixa sobre la resposta que han obtingut. En aquest sentit, dona les 

gràcies a tots els tècnics que hi han participat, tant de l’Ajuntament central com de les empreses 

i entitats. Al seu parer, és comprensible l’endarreriment que s’ha produït ateses les 

circumstàncies actuals i, per tant, el nou calendari que s’ha proposat li sembla raonable.  

Tot seguit, recorda que la previsió del pressupost del 2019 era de 2.700 milions d’euros i es 

mostra convençut que una bona fiscalització de la feina feta l’any anterior ha de servir per 

millorar en termes globals la dinàmica comptable, econòmica i democràtica de l’Ajuntament i 

també per afrontar encara amb més qualitat les circumstàncies actuals. Per aquest motiu, afirma 

que faran la revisió encara amb més dedicació i posant l’atenció en tots els detalls que, al seu 

parer, poden beneficiar la dinàmica de gestió de la ciutat.  

Finalment, manifesta l’abstenció del seu grup i afirma que, dins el calendari que han proposat, 

miraran de mantenir una aposta el més sòlida possible, ja que està convençut que si fan bé 

aquesta feina contribuiran a millorar el futur immediat de l’Ajuntament. Per acabar, també 

expressa la seva preocupació per la situació actual i manifesta la seva voluntat que els comptes 

del 2019 ajudin a fer millors els del 2020.  

 

El Sr. SIERRA vol agrair especialment la feina dels tècnics de la casa, ja que, malgrat les dures 

condicions en què han hagut de treballar, la seva disposició i el seu tracte han estat fins i tot 

millors que en anys anteriors. 

Així mateix, dona les gràcies a l’equip d’assessors del Grup Municipal de Cs, i en particular al 

Sr. Germán Prado, que ha dut a terme una tasca extraordinària, també en unes condicions 

difícils.  

D’altra banda, assenyala que el seu grup és el que més expedients ha sol·licitat, el que més 

preguntes ha fet i el que més contractes ha volgut revisar. Per tant, tot i que afirma que no es 

tracta d’una competició, vol agrair la feina que hi ha al darrere.  

Per acabar, manifesta l’abstenció del seu grup per tal que la tramitació dels comptes continuï 

endavant. 

 

El Sr. BOU assegura que li hauria agradat ser presencialment a la reunió i agraeix l’ajuda i la 

predisposició de les direccions dels Serveis de Comptabilitat, especialment del Sr. Llebaria, i 

dels Serveis d’Empresa. També agraeix el suport dels professionals de l’IMI.  
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D’altra banda, posa de manifest que el Grup Municipal del PP ha demanat accedir a 90 

expedients i contractes relacionats amb subvencions no electròniques de sectors i districtes de 

l’Ajuntament. Assenyala que aniran analitzant la documentació a mesura que la rebin i, 

mentrestant, manifesta l’abstenció del seu grup.  

 

La Sra. PARERA expressa l’abstenció del seu grup municipal, ja que entén que s’ha de 

permetre el tràmit i s’han d’acabar d’avaluar els comptes de cara a la votació final. 

Tot seguit, agraeix la tasca, la presentació dels documents i l’atenció que han rebut. Reconeix 

que es tracta d’informació complexa i que moltes vegades plantegen moltes preguntes i donen 

més feina als serveis tècnics.  

 

El Sr. MARTÍ vol donar les gràcies de manera especial als tècnics de l’equip econòmic, ja que 

no només han seguit el tancament de comptes del 2019, sinó que aquest any pràcticament han 

de fer un pressupost diari, ja que s’han adaptar a una economia totalment descontrolada, fruit 

de l’epidèmia. Per aquest motiu, els agraeix que hagin treballat en una situació complexa. 

Subratlla que es tracta d’equips anònims i assenyala que l’epidèmia ha tingut un gran efecte en 

la seva feina, no només en relació amb el tancament del 2019, sinó per tota la informació que 

han d’anar actualitzant i que els demanen tant Govern com oposició. En aquest sentit, vol agrair 

als diferents grups municipals el reconeixement que han fet de la feina dels tècnics, la qual cosa 

reflecteix la professionalitat que han mantingut en aquestes circumstàncies complicades.  

D’altra banda, assegura que l’Ajuntament mantindrà la seva salut financera i manifesta que cap 

dels que estan al capdavant de la responsabilitat econòmica de l’Ajuntament es permetria 

deixar en una pitjor situació econòmica o financera aquesta institució. Reconeix, però, que cal 

trobar la manera de treure-li tot el potencial. Per tant, assenyala que el debat no té a veure amb 

el perill de malmetre la salut financera municipal, sinó amb buscar la manera d’utilitzar tot el 

potencial d’aquesta institució sanejada davant d’una crisi com l’actual.   

Admet que el marc normatiu imposat arran de la crisi del 2008 limita la capacitat municipal, i 

afirma que estan lluitant amb la complicitat de tots els grups —fins i tot dels que van acceptar i 

van promoure les lleis que avui són un fre per a la capacitat municipal— per poder injectar 

recursos i utilitzar tot el potencial de l’Ajuntament, sense posar en risc la seva salut financera, 

per tal d’incrementar lleugerament l’àmbit de deute i utilitzar els romanents i els estalvis, entre 

altres coses.  

Tot seguit, recorda que l’any 1994, després dels Jocs Olímpics que van representar la gran 

transformació urbana de Barcelona, l’àmbit de deute del municipi era del 140% sobre els 

ingressos corrents, mentre que avui dia és del 30%, atès que han caigut els ingressos. Assegura 

que amb els límits actuals, Barcelona no hauria pogut celebrar els Jocs Olímpics i transformar 

la ciutat com la va transformar aleshores. En aquest sentit, es mostra convençut que cap dels 

regidors de l’Ajuntament pot estar en contra que Barcelona pugui tenir la mateixa energia que 

va tenir en aquell moment. Per tot això, reitera que la batalla actual no és mantenir la salut 

financera de l’Ajuntament, que està garantida, sinó que hi pugui dedicar tot el seu potencial. 

Per acabar, agraeix les abstencions i recorda que en aquesta sessió no estan discutint en què 

s’han gastat els diners, sinó com s’han gastat: si s’han gastat bé, si s’han gastat d’acord amb la 

llei o si els números responen a la imatge fidel de la situació econòmica municipal. Creu que és 

important tenir-ho en compte a l’hora d’expressar els vots i reitera l’agraïment per les 

abstencions dels grups.  

 

El Sr. SIERRA respon al Sr. Martí que els comptes són el reflex d’una determinada manera de 

fer política. D’altra banda, demana que els grups municipals puguin tenir accés al programa 

SAP durant tot l’any i no només en aquest període especial de comptes.  
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El Sr. BOU contesta al Sr. Martí que l’expressió «gastar bé» és extremadament subjectiva. En 

aquest sentit, pel que fa a les subvencions, afirma que segurament estarà tot reglat, però 

assenyala que han de mirar de quina manera s’han atorgat. 

 

S’informa favorablement amb els vots favorables del Grup Municipal de BC i el Grup 

Municipal del PSC i les abstencions del Grup Municipal d’ERC, el Grup Municipal de JxCat, 

el Grup Municipal de Cs, el Grup Municipal del PP i el Grup Municipal de BxCanvi. 

 

 

Sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 13.29 hores. 

 

 

LA SECRETÀRIA, 

 

Vist i plau 

EL PRESIDENT, 
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